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Tlačová správa: Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvanie na ďalší
projekt informatizácie
Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby
Ministerstva hospodárstva“. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu
spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej, regionálnej i miestnej úrovni.
Národný projekt Elektronické služby Ministerstva hospodárstva SR prinesie elektronizáciu
procesov Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) a ich sprístupnenie občanom a podnikateľom
prostredníctvom kvalitných elektronických služieb. V rámci toho budú elektronizované aj procesy
Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania a (NARMSP) a Slovenskej agentúry pre
rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Vybuduje sa integrovaný informačný celok, ktorý bude
poskytovať sofistikované analýzy trhového prostredia, podporu exportu, elektronický energetický
audit a vydávanie licencií. V záujme efektívnej spolupráce sa zavedie kolaboračný portál pre
používateľov MH SR, SARIO a NARMSP. Nový informačný systém s dátovými skladmi umožní
okrem pokročilých analytických a štatistických funkcií aj vyhľadávanie a sprístupňovanie
podnikateľských príležitostí a obchodných kontaktov, verifikáciu údajov súvisiacich s programami
štátnych dotácií a podpory, analýzu vývozu a dovozu komodít, sledovanie obchodnej bilancie,
evidenciu športových zbraní a vojenského materiálu a evidenciu aktivít obchodných radcov.
Samozrejmým cieľom projektu je zabezpečenie využívania elektronických služieb
Ministerstva hospodárstva SR v kontexte Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, ktorá
okrem iného predpokladá prepojenie a interoperabilitu informačných systémov a registrov v rámci
verejnej správy, možnosť používať služby v prostredí integrovaných obslužných miest a prepojenie na
spoločné moduly Ústredného portálu verejnej správy.
Oprávneným žiadateľom o príspevok je Ministerstvo hospodárstva SR. Národný projekt je
zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni.
Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, je
maximálne 24 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu. Celková maximálna indikatívna čiastka
vyčlenená na toto písomné vyzvanie predstavuje 15 500 000 € vrátane DPH. Dátum uzávierky
písomného vyzvania na národný projekt je do 07.09.2010. Písomné vyzvanie na národný projekt je
spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk,
www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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